
 

 

 

Załącznik do uchwały nr 106 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26.05.2021 r. 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

Wykaz dorobku naukowego kandydata do stopnia doktora 

 

 
                                                                                                                                            . ..........................................................                                                                                                

………………………………………………….. 
           (imię i nazwisko kandydata)                                                                                                                                         (miejscowość, data)  

 
 

…........................................................    
            (adres do korespondencji)  

 

 

..........................................................    
            (nr telefonu i adres e-mail)                                                   

 
 

1. Artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie naukowym, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 

konferencji naukowych.  
Autor/autorzy; tytuł pracy; nazwa czasopisma; rok wydania; tom; strony od-do; punktacja IF, ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego: 

1)  .......................................................................................................................................... ......................................................., 

2) ....................................................................... ................................................................................................ ...........................,  

2. Publikacje w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.  
Autor/autorzy; tytuł pracy; nazwa konferencji; miejsce; rok; źródło publikacji; strony od-do.  

1) .......................................................................................................................................................................................... ........,  

2) .............................................................................................. .....................................................................................................  

3. Monografie naukowe wydane przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej 

formie było ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw.  
Autor/autorzy; tytuł książki; nazwa wydawnictwa; rok wydania; liczba stron; nr ISBN.  

1) ............................................................................................................................. .....................................................................,  

2) ............................................................................................................................. .....................................................................  

4. Rozdziały w monografiach naukowych, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie były ujęte 

w ministerialnym wykazie wydawnictw. 
Autor/autorzy; tytuł rozdziału; redaktor/redaktorzy; tytuł monografii; nazwa wydawnictwa; rok wydania; strony od-do; nr 

ISBN. 

1) ............................................................................................................................. .....................................................................,  

2)   ....................................................................................................................................................................... ..........................  

    

Załączniki: 
1.W przypadku publikacji wieloautorskiej wchodzącej w skład wskazanych publikacji naukowych, kandydat składa oświadczenie o swoim 

indywidualnym, merytorycznym wkładzie w jej powstanie oraz oświadczenia współautorów publikacji o ich merytorycznym wkładzie. W 
przypadku, gdy praca wieloautorska wchodząca w skład publikacji naukowej ma więcej niż̇ pięciu współautorów, kandydat załącza 

oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów, spośród osób o największym wkładzie w publikację naukową. W przypadku 

braku możliwości uzyskania wymaganego oświadczenia od współautora kandydat składa stosowne oświadczenie, ze wskazaniem powodu 
uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

2. W przypadku, gdy osiągnięcie, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a  stanowi publikacja opublikowana w czasopiśmie naukowym 

lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania publikacji w ostatecznej formie były ujęte w 
wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit a i b Ustawy, jednak niepowiązanych z 

dyscypliną, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, kandydat składa pisemne uzasadnienie powiazania z dyscypliną 

naukową. 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

.......................................................  
                                                                                                                                                                           (podpis kandydata)  

 


